REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY
ORAZ PORTALU TYCHY.PL

§1
ZASADY OGÓLNE
1. Wydawca- właściciel tygodnika Twoje Tychy i portalu Tychy.pl- „Śródmieście” Sp. z o.o. z
siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach.
2. Ogłoszeniodawca- osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, zamawiająca publikację ogłoszenia drobnego w tygodniku Twoje Tychy
i/ lub na portalu Tychy.pl.
3. Ogłoszenie drobne- usługa polegająca na publikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w części
tygodnika Twoje Tychy i portalu Tychy.pl zwanej „ogłoszenia drobne”.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym
użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na
stronie www.drobne.tychy.pl.
5. Niniejszy regulamin nie dotyczy ogłoszeń drobnych zamawianych za pośrednictwem
wiadomości SMS.

§2
ZASADY ZAMAWIANIA ORAZ PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DROBNYCH
W TYGODNIKU TWOJE TYCHY I PORTALU TYCHY.PL
1. Publikacja ogłoszenia drobnego dokonywana jest na podstawie zamówienia złożonego za
pośrednictwem:
- biura ogłoszeń drobnych z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach;
- punktu przyjęć ogłoszeń drobnych z siedzibą w Hali Głównej Tyskich Hali Targowych przy
al. Piłsudskiego 8 w Tychach;
- formularza dostępnego na stronie internetowej www.drobne.tychy.pl.
2.

Przyjęcie zamówienia na publikację ogłoszenia drobnego w biurze ogłoszeń drobnych przy
al. Piłsudskiego 12 w Tychach odbywa się przy udziale osoby reprezentującej Wydawcę .

3.

Przyjęcie zamówienia na publikację ogłoszenia drobnego w punkcie przyjęć ogłoszeń
drobnych przy udziale osoby reprezentującej Wydawcę, lub inną osobę (podmiot)
upoważnioną przez Wydawcę do przyjmowania zamówień (partnera handlowego).

4. Przyjęcie zamówienia na publikację ogłoszenia drobnego za pośrednictwem strony
www.drobne.tychy.pl dokonuje się na podstawie poprawnie wypełnionego formularza.
Zamieszczenie ogłoszenia drobnego odbywa się wg następujących kroków:

- wejście na stronę www.drobne.tychy.pl;
- wypełnienie formularza OGŁOSZENIA DROBNE W TYGODNIKU TWOJE TYCHY;
- wysłanie poprawnie wypełnionego formularza;
- po wysłaniu formularza, Ogłoszeniodawca otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail,
wszystkie dane, które zostały w nim zamieszczone, cenę za publikację zamówionego
ogłoszenia drobnego oraz dane Wydawcy niezbędne do uregulowania płatności;
- po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia ogłoszenia przez Wydawcę, Ogłoszeniodawca
zobowiązany jest uregulować należność za zamówione ogłoszenie drobne w terminie do 7
dni. Ogłoszeniodawca, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest rozliczany w
formie faktury VAT jest zobowiązany do uregulowania płatności przed pierwszą emisją
ogłoszenia drobnego w przeciwnym razie zamówione ogłoszenie nie zostanie
opublikowane, a jego emisja przesunie się do momentu uregulowania płatności.
5.

Ogłoszenia publikowane są w tygodniku Twoje Tychy i portalu Tychy.pl po zaakceptowaniu
przez Wydawcę treści ogłoszenia drobnego oraz danych zawartych w formularzu.

6.

Publikacja ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych zawartych w zamówieniu.

7.

Ogłoszenia publikowane są w terminach ustalonych według wyboru dokonanego przez
Ogłoszeniodawcę, zgodnie z cyklem wydawniczym w przypadku gazety Twoje Tychy i
ciągłości emisji w przypadku portalu Tychy.pl. Publikacja ogłoszenia w portalu Tychy.pl
rozpoczyna się w dniu pierwszej emisji ogłoszenia drobnego w tygodniku Twoje Tychy i
kończy wraz z ostatnią emisją w ww. tygodniku. Aby ogłoszenie ukazało się w najbliższym
wydaniu tygodnika (tj. każdy wtorek) zamówienie musi zostać złożone najpóźniej do piątku
poprzedzającego emisję do godziny 11.00.

8.

W przypadku braku informacji o terminie emisji ogłoszenie publikowane jest w najbliższym
wydaniu tygodnika Twoje Tychy, wtedy też rozpoczyna się emisja w portalu Tychy.pl. Dalsze
emisje ukazują się co tydzień, aż do wyczerpania zamówionej liczby emisji ogłoszeń
drobnych.

9.

Ogłoszeniodawca nie ma możliwości rezygnacji z usługi lub jej części (tj. niepublikowania
ogłoszenia, lub skrócenia okresu publikacji ogłoszenia). Na pisemne życzenie
Ogłoszeniodawcy, Wydawca przerwie emisję ogłoszenia w tygodniku, poczynając od
najbliższego wydania tygodnika. Wydawca zastrzega sobie prawo do niezwracania kosztów
niewykorzystanych emisji.

10.

Wydawca ma prawo dokonywania zmian w sposobie zapisu treści ogłoszenia , jeśli jest ono
napisane niezgodnie z zasadami pisowni polskiej.

11.

W przypadku, gdy Wydawca stwierdzi niezgodność ogłoszenia drobnego z postanowieniami
regulaminu, ma on prawo do niepublikowania ogłoszenia. Wydawca zobowiązany jest
poinformować Ogłoszeniodawcę o wprowadzonych zmianach.

§3
TREŚĆ OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZAMIESZCZANYCH
W TYGODNIKU TWOJE TYCHY I PORTALU TYCHY.PL.
1. Zabrania się dodawania ogłoszeń drobnych, które:
- są sprzeczne z przepisami prawa, zasadami moralności publicznej i dobrych obyczajów.
- zawierają reklamy, lub treści, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla
tygodnika Twoje Tychy lub portalu www.tychy.pl.
- objęte są majątkowymi prawami autorskimi osób innych niż Ogłoszeniodawca, a
zamieszczenie ich mogłoby spowodować powstanie roszczeń odszkodowawczych względem
Wydawcy.
2. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia drobnego narusza postanowienia niniejszego
regulaminu, Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia w tygodniku
Twoje Tychy i portalu Tychy.pl.

§4
CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH I SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Ceny oraz rabaty za ogłoszenia drobne publikowane w tygodniku Twoje Tychy oraz portalu
Tychy.pl są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia.
Ogłoszeniodawca, zamieszczający ogłoszenia drobne w tygodniku Twoje Tychy, może, ale nie
musi korzystać z oferty zamieszczania ogłoszeń drobnych w portalu Tychy.pl.
2. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany cen oraz rabatów zawartych w cenniku, o którym
mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
3. W przypadku rabatu dla ogłoszeń uprzywilejowanych, rabat jest uwzględniany jeżeli:
- Ogłoszeniodawca w treści ogłoszenia wyrazi chęć znalezienia pracy
- Ogłoszeniodawca w treści ogłoszenia wyrazi chęć znalezienia właściciela/ opiekuna/ domu
dla zwierzęcia.
4. Wydawca nie sumuje rabatów, w przypadku gdy Ogłoszeniodawcy przysługuje klika rabatów,
uwzględniany jest tylko najwyższy z nich.
5. Możliwe są dwie formy płatności za ogłoszenia drobne:
- przelewem bankowym na numer konta: 87 1050 1399 1000 0007 0202 1080 (ING Bank
Śląski S.A. O/Tychy), odbiorca: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43- 100 Tychy z
zastrzeżeniem , iż w przypadku płatności dokonywanych na podstawie faktury VAT
wystawionej na firmę, faktura opiewająca na kwotę poniżej 8zł netto zostanie odebrana
przez Ogłoszeniodawcę osobiście w siedzibie tygodnika Twoje Tychy przy al. Piłsudskiego 12
w Tychach. Pozostałe faktury zostaną przesłane Ogłoszeniodawcy za pośrednictwem poczty.
- osobiście w siedzibie tygodnika Twoje Tychy przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach.

§5
REKLAMACJE
1. Reklamację dotyczącą sposobu i jakości publikowania ogłoszenia
Ogłoszeniodawca
zobowiązany
jest
zgłaszać
Wydawcy
pocztą
elektroniczną
na
adres
ogloszenia@srodmiescie.tychy.pl, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia
ukazania się zakwestionowanej publikacji.
2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę
prawa do reklamacji ogłoszenia, jak też kolejnych dotkniętych wadą publikacji tego
ogłoszenia w przypadku wydań cyklicznych.
3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego ogłoszenia.
4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca zobowiązuje się do zrealizowania
rekompensaty, tj. dodatkowej bezpłatnej publikacji zareklamowanego ogłoszenia.
5. Jeżeli reklamacja dotyczy również ogłoszenia publikowanego w portalu Tychy.pl realizacja
reklamacji odbywa się analogicznie do reklamacji ogłoszenia drobnego emitowanego w
tygodniku Twoje Tychy.

§6
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDAWCY I OGŁOSZENIODAWCY
1. Czasowa przerwa w świadczeniu usług przez Wydawcę z przyczyn technicznych nie stanowi
nienależytego wykonania umowy.
2. Jeżeli niezrealizowane lub nienależyte wykonanie zamówienia publikacji jest spowodowane
przez przyczyny nieleżące po stronie Wydawcy odpowiedzialność Wydawcy wobec
Ogłoszeniodawcy jest wyłączona.
3. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców tygodnika Twoje Tychy i portalu Tychy.pl służą do
nawiązywania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu :
- przeprowadzenia transakcji,
- działań marketingowych prowadzonych przez dział reklamy tygodnika Twoje Tychy i portalu
Tychy.pl.
Korzystanie z nich w inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie i
dystrybucja są zabronione.
4. W przypadku uzyskania przez Wydawcę informacji o korzystaniu przez Ogłoszeniodawcę z
usługi niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, lub o niewywiązaniu się
Ogłoszeniodawcy z ciążących na nim obowiązków, związanych z publikacją ogłoszenia
drobnego Wydawca ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego
odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim rzeczowo organom.
5. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób
trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz
ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory, mogące wynikać z interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania
zlecenia publikacji ogłoszenia drobnego przez Wydawcę, rozpatrywane będą przez właściwy
miejscowo dla siedziby Wydawcy sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez klienta
postanowień regulaminu.
4. Regulamin jest ogólnodostępny:
- w biurze ogłoszeń drobnych przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach;
- w punkcie przyjęć ogłoszeń drobnych w Hali Głównej Tyskich Hali Targowych przy al.
Piłsudskiego 8 w Tychach;
- na stronie www.tychy.pl
5. Zamówienie ogłoszenia drobnego przez Ogłoszeniodawcę jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2011r.

